
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 
PARA A CLASSE DE PROFESSOR ADJUNTO PARA O DEPARTAMENTO DE 

ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL 
 

SETORIZAÇÃO: ENFERMAGEM PEDIATRICA 
 

 
SISTEMÁTICA DA PROVA PRÁTICA 

 
1. A prova será desenvolvida em uma unidade de internação clínica ou de atenção básica 

indicada pela Banca Examinadora.  
2. A partir de um caso clínico real de uma criança/adolescente, o candidato deverá desenvolver 

o processo de enfermagem, à luz de uma teoria de enfermagem de escolha do candidato.  
3. A Banca Examinadora relacionará os casos clínicos de crianças/adolescentes assistidos na 

instituição de saúde, onde a prova prática ocorrerá, e divulgará os pontos a serem sorteados, 
que correspondam aos casos clínicos, com antecedência mínima de 24 horas da realização 
da prova.  

4. O sorteio do ponto da prova prática pelo candidato será feito logo após a ciência do mesmo 
sobre a lista de pontos a serem sorteados, obedecendo-se a ordem de inscrição dos 
candidatos.  

5. A prova terá duração total de 4 (quatro) horas 
6. As primeiras 3 horas de prova prática destinam-se à elaboração do processo de enfermagem 

pelo candidato, incluindo a consulta ao prontuário, a abordagem a criança e sua família, 
implementação de um cuidado de enfermagem, à escolha do candidato e o registro 
cientificamente fundamentado da atividade realizada. 

7. A quarta e última hora destina-se à arguição do candidato pela Banca Examinadora cujo 
propósito é articular os conteúdos de Cuidados de Enfermagem Pediátrica conforme os 
pontos do Programa do Concurso com a situação real da criança/adolescente, analisada pelo 
candidato.  

8. Se no dia da prova o caso clínico, relacionado ao ponto sorteado, tenha sofrido alterações que 
impeçam a realização da prova, a banca indicará outro caso clínico com características 
semelhantes, relacionado ao mesmo ponto sorteado pelo candidato, entre aqueles disponíveis 
no serviço de saúde eleito, excetuando-se aqueles já indicados pela banca e sorteados pelos 
demais candidatos.  

9. O tempo investido na escolha não deverá ultrapassar trinta minutos e não será computado 
como tempo de prova.  

 


